
  

 

 روانشناسیعصب  پژوهشی ـفصلنامه علمی 

 6991 تابستان (،9)پیاپی  ،دوم، شماره سومسال 
Neuropsychology 

Vol. 3, No.2, (Series 9) Summer 2017 

ذهن، بازداری  یریپذبا استفاده از انعطاف یجانه یشناخت یمتنظ یراهبردها بینییشپ
 و توجه پیوسته در نوجوانان دختر

 3فاطمه تابناک، 2محسن نظرپور ،1یسوران رجب*
 ایران. .بوشهر .فارسیجدانشگاه خل ،یگروه روانشناس یاردانش. 1

 .یرانا .بوشهر .فارسیجدانشگاه خل ،یعموم یکارشناس ارشد روانشناس .2
 .ایران .بوشهر .فارسیجدانشگاه خل ،یعموم یارشد روانشناس یکارشناس یدانشجو. 3

 (12/29/69تاریخ پذیرش:  ـ 11/22/69)تاریخ وصول: 

Predict Cognitive Emotion Regulation Strategies Using the Flexibility 

of Mind, Retention and Continuous Performance in Adolescents 
*Souran Rajabi1, Mohsen Nazarpour2, Fatemeh Tabnak3 

1. Assosiate Professor of Psychology, Khalij Fars University, Boushehr, Iran. 

2. M.A in General Psychology, Khalij Fars University, Boushehr, Iran. 

3. M.A Student of General Psychology, Khalij Fars University, Boushehr, Iran. 

Received: (May. 04, 2017)                     Accepted: (Sep. 03, 2017) 
 

 

 یده:چک

 ییاجرا ینقش کارکردها یینهدف از پژوهش حاضر تع مقدمه:

 یراهبردها بینییشذهن، بازداری و توجه پیوسته( در پ یریپذ)انعطاف

 ی: جامعه آمارروشدر نوجوانان دختر است.  یجانه یشناخت یمتنظ

 هستندشهرستان خورموج  متوسطه دختر آموزاندانش یهپژوهش حاضر کل

نوجوان  661. نمونه پژوهش شامل اندکردهل تحصی 95 – 99 سالکه در 

 یاخوشه گیریکه با استفاده از روش نمونه استدختر مقطع متوسطه دوم 

 یمتنظ یراهبردها یاسپژوهش مق ی. ابزارهااندشدهانتخاب  یاچندمرحله

 یوستهاستروپ و عملکرد پ یسکانسین،و افزارهاینرم یجان،ه یشناخت

و  یرسونپ یهمبستگ یببا استفاده از ضر پژوهش های. دادهباشندمی

نشان  یلتحل یج: نتاهایافتهقرار گرفتند.  یلگام مورد تحلبهگام یونرگرس

کننده سرزنش خود؛  بینییشپ یو بازدار یریپذداد که انعطاف

 ی؛کننده نشخوارگر بینییشپ یوستهو توجه پ یبازدار یری،پذانعطاف

کننده راهبرد تمرکز  بینییشپ یشناخت اریو بازد یشناخت یریپذانعطاف

کننده  بینییشپ یوسته،و توجه پ یشناخت یریپذمجدد مثبت؛ انعطاف

 یدگاهکننده توسعه د بینییشپ یو بازدار یوستهمجدد و توجه پ یابیارز

 یفاجعه ساز یزانتوانسته است که م یشناخت یبازدار ینبوده است. همچن

 یجنتا ین: اگیرینتیجهکند.  بینییشرا در نوجوانان گروه نمونه پ

با استفاده از  یجانه یشناخت یمتنظ یمنظور بهبود راهبردهابه ییرهنمودها

 .دهدمیرا ارائه  ییاجرا یکارکردها
 

ذهن، بازداری، توجه  یریپذانعطاف یی،کارکرد اجرا :یدیواژگان کل

 .نوجوان یجان،ه یشناخت یمپیوسته، تنظ

 

Abstract: 

Introduction: The aim of this study is to survey of the 

role of excecutive function (cognitive flexibility, cognitive 

inhibition, Continuous attention) on cognitive emotion 

regulation in Girl teens. Methods: The statistical 

population of this research is all students of high school 

students in Khormoj city who have been educated in 95-95 

years. The sample consists of 117 adolescent secondary 

school students who were selected using multi-stage 

cluster sampling The research tools are the scale of 

emotional cognitive regulation strategies, Wisconsin 

software, Stroop and continuous performance. The data 

were analyzed by stepwise multiple regression. Findings: 

The results of the analysis showed that cognitive flexibility 

and inhibition can predict self-blame, flexibility, 

inhibition, and continuous attention; predictive of 

rumination; cognitive flexibility and cognitive restraint 

predictive positive retention strategies; cognitive flexibility 

and continuous attention Forecasting reassessment and 

continuous attention and anticipatory deterrence has been 

the development of perspective. Also, cognitive 

impairment has been able to predict the extent of disaster 

in teenagers in the sample group. Conclusion: These 

results provide guidelines for improving cognitive-

emotional regulation strategies using executive functions. 

 

Keywords: Cognitive Flexibility, Cognitive Inhibition, 

Continuous Attention, Cognitive Emotion Regulation. 
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 مقدمه

مهم از رشد در طول انتقال  یاردوره بس یک، ینوجوان

 ینا یرشداست. ازلحاظ  سالیبزرگبه  یاز کودک

 یرشد یازن یزیکی،و ف یولوژیکیب ییراتدوره را با تغ

و نوسان در  یو شغل یلیتحص یبه استقلال، فشارها

دوهوکس،  کیسی،) اندمرتبط دانسته یروابط اجتماع

 با اغلب هاچالش این( که 0262تر و کوهن، مال

و استرس همراه  یجانیه هایالعملعکس افزایش

؛ احمد، 0266و پولاک، هانسن  یلت،)ه گرددیم

(. نوجوانان 0265، ینو سباست یتهو ـ یتنکورتب

-یبرخورد م یجانیاز مشکلات ه یاهمواره با دامنه

را طلب  یجانه یممختلف تنظ یکه راهبردها کنند

در عملکرد  یجانه یم(. تنظ0260، ی)ترو کندیم

ها با آن یسازگار یننوجوانان و همچن یلیتحص

( و 0220، یوشته )گومرا و آرسندا ینقش مهم ینمعلم

عملکرد  ،بین فردیسلامت، روابط  یامدهایآن را با پ

 اندمطلوب، مرتبط در نظر گرفته یلیو تحص یشغل

 نزمادوره هم این در علاوهبه(. 0229 گروس، و جان)

 یمتنظ تریچیدهاشکال پ ید،جد هاییتبا کسب قابل

 یندراف ینو لزوم توجه به ا شودیم یاننما یجانه

(. 0269، یپکرو کل یجر)رد گرددیآشکارتر م

است  ای موضوع گسترده یجانه یمتنظ کهییازآنجا

همه ابعاد آن متمرکز شد  یزمان روهم توانیکه نم

(، در پژوهش 0226، ینهاونو اسپ یجکرا ی،)گارنفسک

شده  یدتأک یجانه یمتنظ یبعد شناخت یحاضر رو

 است.

از  هیجان میراهبردهای شناختی تنظ مدل

 هایسیستم نقش خصوص در هامدل ینترمهم

 یجانه یشناخت تنظیم. است هیجان کنترل در عصبی

در سلامت روان  یعامل فرد ینمؤثرتر عنوانبه

 و ها(، شامل شناخت0221 یج،و کرا ی)گارنفسک

تا  کندیاست که به افراد کمک م یشناخت فرآیندهای

نموده و  میخود را تنظ هایو احساس هایجانه

 ی،مغلوب نشوند )حسن یجاناتتوسط شدت ه

 یدربردارنده راهبردها یجانه یشناخت یم(. تنظ6992

)ناسازگارانه( و مثبت )سازگارانه( است. در  یمنف

فرد هنگام روبرو شدن با  ی،منف یارتباط با راهبردها

ن یگراد یاو  (ناگوار خودش )سرزنش خود یدادرو

زنش و انتقاد قرار را مورد سر (یگران)سرزنش د

 کنندهدر مورد آن موضوع ناراحت یوسته. پدهدمی

 از ترو آن را وحشتناک (ی)نشخوارگر اندیشدمی

؛ اما در (ی)فاجعه پندار گیردیدر نظر م واقعیتش

مثبت، ممکن است که فرد در  یارتباط با راهبردها

 یعوقا یجامثبت به قایعناگوار به و یدادبرخورد با رو

 یک یداد، به آن رو(گرد )تمرکز مجدد مثبتبن یمنف

، آن را (مجدد مثبت فرد یابیمثبت بدهد )ارز یمعنا

با  یسهدر مقا یدادبداند و معتقد باشد که آن رو ینسب

چندان بد هم نبوده است )توسعه  یگرد یدادهایرو

 نبرخورد مناسب با آ ی، ممکن است که برا(یدگاهد

-جدد مثبت بر برنامه)تمرکز م یزدبر ایبرنامه یدادرو

و سپس در  یرفتهرا پذ یدادآن رو ینکها یا، (ریزی

و  ی)گارنفسک (یرشجهت مقابله با آن عمل کند )پذ

 (.0220همکاران، 

(، 0229) کیتو تن یجکوپمن، کرا گارنفسکی،

 ترینرا مهم یجانه یمنف یشناخت یمتنظ یراهبردها
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 در نوجوانان شناختیروان یهایناسازگار بینپیش

 ییراهبردها را به راهبردها ینا چنینها هم. آندانندیم

)تمرکز مجدد مثبت،  ترندیانطباق یکه از جنبه نظر

تمرکز مجدد بر  یدگاه،د سعهمجدد مثبت، تو یابیارز

که از جنبه  یی( و راهبردهایرشو پذ ریزیبرنامه

)سرزنش خود، سرزنش  ترندیانطباق یرغ ینظر

 یم(، تقسیفاجعه پندارو  ینشخوار فکر یگران،د

 .اندکرده

ارتباط بین هیجان و شناخت  یگر،د یجهت از

روانشناسان و محققان بوده  موردتوجهاز مباحث 

است. کیفیت و چگونگی ارتباط بین هیجان و 

 پردازنظریه هر که است هاییچالش ازجملهشناخت، 

دقیق  صورتبهوده و لازم است آن را ب مواجه آن با

توجه  ین(؛ بنابرا6992 یر،و خ ینی)حس تبیین نماید

و  یجانه یمبه موارد مرتبط با رشد سازگارانه تنظ

رشد شناخت در جهت انجام مداخلات مؤثر در 

سودمند باشد.  تواندیم ینوجوان یدوره بحران

نشان  یشناختو علوم عصب یشناخت یروانشناس

 یندهایفرا یبرا ییاجرا ید که کارکردهاانداده

( 0265و تانگ،  یکلهستند )اشم یکزمر یشناخت

 یجانه یممؤثر در تنظ ینقش یندهاییفرا ینو چن

هسلنفلد و  دیلون،)مانند وان کنندیم یفاموفق ا

 (.0262، یو دمار یکل؛ اشم0229کول، 

اصطلاح چتر  یک ییکارکرد اجرا طورکلی،به

 یندهایاز فرا یعیمانند است که شامل دامنه وس

 ینهاست. ارتبط با آنم یو رفتارها یشناخت

طور مفصل است که به ایمفهوم سازه گسترده

 یکپارچگی،مسئول در کنترل،  یشناخت یندهایفرا

مختلف در  یشناخت هایسازمان و حفظ مهارت

 یدهو خودسازمان یرتطابق پذ یجهت رفتارها

 دهدمیبه هدف را پوشش  یلن یبرا شدهیتهدا

مدان و ؛ ه0222)چان، شوم، تولپولو و چن، 

است  یگوناگون یها(؛ و شامل مؤلفه0229، یراپر

ها که در مطالعه حاضر مورد آن ینترکه از مهم

، یبه بازدار توانیقرار گرفته است، م یبررس

اشاره کرد.  یوستهو توجه پ اختیشن یریپذانعطاف

متوقف  ییبه توانا یخلاصه، بازدار صورتبه

 شودیمکردن افکار، اعمال و احساسات اطلاق 

شامل  یزن یشناخت ی( و بازدار6991، ی)بارکل

از ورود اطلاعات نامربوط به  یریجلوگ یندفرا

(. 0222، یگاست )ن یبه حافظه کار یف،تکل

 یراهبردها ییرانتزاع و تغ ییتوانا ی،انعطاف شناخت

است که  یطیمح یبازخوردها ییربه تغ یشناخت

و  یافتهسازمان یجستجو یزی،رمستلزم برنامه

 ییرتغ یبرا یطیمح یاستفاده از بازخوردها ییتوانا

، یخگلد و پار یسی،)ارتگا، تر است یشناخت یهآما

فرد در  یبه در جاماندگ یریناپذ( و انعطاف0269

 یبه معنا یزن یوستهاشاره دارد. توجه پ لگوا یک

 یتیفعال یندر ح یدارپا یحفظ پاسخ رفتار ییتوانا

 (.0226، ییرو مت مداوم است )سوبرگ یا یتکرار

 یتیوضع ییراتنوجوان دستخوش تغ مغز

مناطق  یژهوبه ی،و ساختار یانواع مناطق کارکرد

 عنوانبهکه  شودیو مناطق فرونتال م یمبیکقشر ل

 ییکارکرد اجرا یندهایو فرا یجانه کنندهیمتنظ

است که مغز در  این بر فرض. اندشناخته شده

که  سازدیمحال رشد، نوجوان را کمتر قادر 
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ها را کند و آن یمرا تنظ یجاناتشموفق ه صورتبه

در خطر اختلالات مرتبط با اضطراب و استرس 

 ی(. از طرف0265، یسی)پاورز و ک دهدمیقرار 

اغلب همراه با  یانتقال به دوران نوجوان یگرد

دشوار است که  یجانیاز تجارب ه ایمجموعه

ل کند. در را دچار مشک یامکان دارد کنترل شناخت

وقوع درون  یشبا افزا ینوجوان ورهد یقتحق

 است شده مرتبط هانشانه یو برون ساز یساز

 (.0269، یسیسستان و ک ید،گ یمر،ه لی،)

از  ایدر دامنه گسترده ییاجرا کارکردهای

مثال،  عنوانبهنوجوانان نقش دارد.  هاییتفعال

و  ینوجوانان عاد یگسترده بر رو هایپژوهش

 یلیتحص یتنشان داده است که موفق ییاستثنا

-در برنامه اشییبه توانا اییندهطور فزانوجوان به

 ،اطلاعات بندییتو اولو یدهزمان، سازمان ریزی

کنترل  یات،و مهم با جزئ یاصل هاییدها ینب یزتما

 یت،به هدف و انعکاس آن در فعال یابیدست یزانم

 یز جهت(. ا0221، یشنانوابسته است )ملتزر و کر

 صورتبه یو شناخت یجانیمشکلات ه یگرد

 یانگرب ینزمان در نوجوانان وجود دارد که اهم

 ناختیو ش یجانیه یندهایفرا ینارتباط متقابل ب

و همکاران،  ؛ بودن0269و مولر،  یکزاست )کرومه

اعتقاد وجود دارد که کارکرد  ینا درواقع(. 0269

ز ا یحداقل در برخ یجانه یمو تنظ ییاجرا

 یهمپوش باهم شناختیروانو  یزیکیف هایاساس

(. 0265و تانگ،  یکلهستند )اشم یمدارند و سه

 ترکیمش یمغز یمعناست که ساختارها ینبد ینا

دو سازه  ین( در اپیشانیپیشخصوص قشر )به

 هستند. یلدخ

 ییاجرا کارکردهای که اندنشان داده تحقیقات

 یفکر انتزاعت ی،کنترل بازدارندگ ی،چون حافظه کار

 یجاناتمناسب ه یمتنظ یبرا گیرییمو تصم

راهبردها در دوره  ینهستند؛ که همه ا موردنیاز

بلکمر ) شوندیم یرشد ییراتدستخوش تغ ینوجوان

 ییاجرا د(. کارکر0269، یل؛ دومنت0260، ینسو راب

در نظر  یمیخودتنظ یهرشد اول یمبنا عنوانبه ینهمچن

 یگر،د ی(. از طرف0269گرفته شده است )فوستر، 

 یمباعث کاهش تنظ ییکارکردهای اجرا یصنقا

نوبه موضوع به ینرفتاری شده که ا یمو تنظ یشناخت

بروز رفتارهای جامعه  یشباعث افزا تواندیخود م

 (.0221، یانکولاشود )گ یزانهست

 یصورت گرفته است که تا حدود یقاتیتحق 

در  ییااجر یهستند که کارکردها ینا ییدکنندهتأ

و تانگ  یکلمثال اشم یمؤثرند. برا یجانه یمتنظ

مهم  یدکل یک عنوانبهرا  یی( کارکرد اجرا0269)

 اشمیکل) اندموفق در نظر گرفته یجانه یمتنظ یبرا

و  نجا ی،جاکوبز، رأ ری،(. مک0265و تانگ، 

ساله  91تا  62افراد  ی( در بررس0260) گروس

 یک عنوانبهجدد )م یابیارز یینشان دادند که توانا

مثبت با حافظه  به صورتی( یجانه یمراهبرد تنظ

 یتا حد ینمرتبط بود و همچن یهآما ییرو تغ یکار

رابطه داشت. در ارتباط با  یبا استدلال منطق یزن

 یمنف اهبردر یک) ینشخوارگر یزنوجوانان ن

( بالاتر، با کاهش در توجه یجانه یشناخت یمتنظ

مرتبط بود  یگیریر جلسه پتوجه د ییرو تغ یانتخاب

واگنر، شاپرو، پندرگاست، آبرامسون و  ی،)کونل
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کوون،  یسکریپت،ا یپ،لانتر ین(. همچن0269، یالو

 یی( نشان دادند که کارکرد اجرا0265) ولش و روت

مجدد در نوجوانان  یابیر از ارزیشتبهتر با استفاده ب

با  یسرکوب که یحالساله مرتبط است. در  62تا  60

مانند کنترل بازدارنده  یفضع ییاجرا یکردهاکار

 یدهو سازمان یینحل مسئله پا هایمهارت یین،پا

 یارتباط کارکردها ینهدر زم حال،ینمرتبط بود. باا یینپا

ن تاکنون یجاه یمتنظ یشناخت یبا راهبردها ییاجرا

 یقتحق یکصورت نگرفته است. در  یجامع یقیتحق

 یماراندادند که ب ( نشان0265و همکاران ) فلاکوز

ناسازگارانه  یاز راهبردها یشانیاختلال لوب پ یدارا

با توجه  .کنندیاستفاده م یشترب یجانه یشناخت یمتنظ

 یشناخت یمدر تنظ پیشانیپیشکه لوب  یبه نقش

 است. یافته قابل بررسی یندارد، ا یجانه

 یشناخت یروانشناس یقاتتحق سویکاز  همچنین

 کارکردهای که اندنشان داده یشناختو علوم عصب

هستند  یمرکز یشناخت یندهایفرا یبرا ییاجرا

با  یشناخت یی( و توانا0265و تانگ،  یکل)اشم

و  یا)آل یمثبت همچون شادکام یرهایاز متغ یاریبس

، اسمیتو  یاکویتز( و عاطفه مثبت )اس0260 یگران،د

 ینکهبا توجه به ا یگرد ی( مرتبط است. از طرف0229

در  ییاجرا یبه نقش کارکردها یکم یلیخ تیقاتحق

و تانگ،  اشمیکل) اندپرداخته یجانیه یندهایفرا

رابطه کارکرد  ینهدر زم یقاتیتحق (، لزوم0265

 .نمایدیم یضرور یجانه یشناخت یمو تنظ ییاجرا

 یجانه یشناخت یمرابطه تنظ ینهدر زم مطالعه

به گسترش دانش  تواندیم ییاجرا یو عملکردها

با توجه  ینکمک کند. همچن ینهزم یندر ا ترییشب

 یو راهبردها ییاجرا یکه کارکردها یبه نقش مهم

 یستیو بهز شناسییبدر آس یجانه یشناخت یمتنظ

در  تواندیم یقیتحق یندارند، انجام چن یروان

 کننده باشد. ییمؤثر و راهنما یو درمان ینیمراکز بال

 یهفرض ینا یپژوهش حاضر درصدد بررس روینازا

 یشناخت یمو تنظ ییاجرا یکارکردها یناست که ب

 یقاز طر ینکها ینرابطه وجود دارد و همچن یجانه

 یمتنظ یراهبردها توانیم ییاجرا یکارکردها

 کرد. بینییشرا در نوجوانان پ یجانه یشناخت

 

 روش

خصوص دختران در اوایل افراد و به ینکهتوجه به ا با

 یمتعدد یجانیو ه یختشنا ییراتتغ یدوره نوجوان

تا حد  تواندیموضوع م ینو ا کنندیرا تجربه م

ها و توان آن شناختیروان یبر توانمند یادیز

پژوهش  یجامعه آمار گذارد،یم یرتأث شانیسازگار

شهرستان  متوسطه دختر آموزاندانش یهحاضر کل

 95 - 99 تحصیلی سالکه در  باشندمیخورموج 

نفر  501تعدادشان  ؛ کهاندبوده تحصیل به مشغول

 661آموزان تعداد دانش ینا ینب از بوده است.

 یوهش یقآموز دختر مقطع متوسطه دوم از طردانش

 انتخاب شدند. یاچندمرحله یاخوشه یریگنمونه

حاصل از پرسشنامه اطلاعات  هایاساس داده بر

 میانگین کننده،نفر شرکت 661در  ی،شناخت یتجمع

تعداد،  ینبود. از ا 29/2 یارانحراف مع با 09/61 یسن

 2/91نفر ) 99درصد( در مقطع دوم،  9/91نفر ) 51

( در مقطع 9/65نفر ) 62درصد( در مقطع سوم و 

درصد( رشته  9/01نفر ) 90 ینچهارم بودند و همچن
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درصد( رشته  19/90نفر ) 52 ی،و علوم انسان یاتادب

ر رشته درصد( د 9/09نفر ) 95و تعداد  یعلوم تجرب

 مراحل بودند. یلمشغول به تحص یوترعلوم کامپ

 مقاطع یانصورت بود که از م ینبه ا یریگنمونه

منطقه  یکمتوسطه اول و دوم دخترانه  یلیتحص

 ینکه. با توجه به اندانتخاب شد یتصادف صورتبه

نفر است  92 یپژوهش یقاتتعداد نمونه در تحق

 یاناز م رونییاعتبار ب یشافزا ی(، برا6922)دلاور، 

 هاییهآموز از پادانش 09مدارس  یناز ا یکهر 

 یمختلف متوسطه دوم انتخاب شدند. روند اجرا

 5 ینگونه بود که ابتدا از ب ینبد یزپژوهش ن

مدرسه  یکمتوسطه دوم  قطعمدرسه دخترانه در م

ساده انتخاب شد و پرسشنامه  یتصادف صورتبه

 یافزارهامو نر یجانه یشناخت یمراهبردهای تنظ

را تکمیل  یسکانسیناستروپ و و یوسته،عملکرد پ

ها پرسشنامه یآورنمودند. پس از اجرا و جمع

مورد  SPSS 23افزار ها با استفاده از نرمداده

ابزارهای مورد استفاده  قرار گرفت. وتحلیلیهتجز

 اند از:در این پژوهش عبارت

(: در CERQ) یجانه یشناخت یمتنظ پرسشنامه

 یجانه یشناخت یمتنظ یاسپژوهش از مق نیا

 ین( استفاده شد. ا0226و همکاران ) یگارنفسک

در  اییهگو 91 یابزار خود گزارش یک یاسمق

 یتا هرگز برا یشهاز هم اینمره 5 یکرتل یفط

پس از  یجانه یشناخت یمتنظ یسنجش راهبردها

 یننه عامل ا ی،طورکل. بهاستناگوار،  یدادرو

 یمتنظ یکل یاسدر دو خرده مق وانتیرا م یاسمق

 یآلفا برا یبقرار داد. ضر یمثبت و منف یجانه

 یگارنفسک وسیلهبه یاسمق ینا هاییاسخرده مق

 26/2تا  16/2از  ایدامنه( در 0220و همکاران )

 یتقابل یجهت بررس چنینگزارش شد. هم

از دو  ینانپس از اطم سنجیروان هایشاخص

بارتلت با  تیکرو یبو ضر KMOشاخص 

 هایمؤلفه یوهعامل و به ش یلاستفاده از روش تحل

قرار  یمورد بررس یاسمق ینا هایپرسش یاصل

 ینا هاییاساعتبار خرده مق یبگرفتند. ضر

و همکاران  یپرسشنامه در مطالعه گارنفسک

ماه  69 یبا فاصله زمان بازآزمایی یوه(، به ش0220)

شده است.  گزارش 16/2تا  92/2از  ایدر دامنه

توسط  یرانپرسشنامه در ا ینا ینسخه فارس

آن  یاییشده است که پا اعتباریابی( 6992) یحسن

 ذکر کرد. 90/2تا  12/2از  ایدامنهرا در 

 یننخست یآزمون برا یناستروپ: ا اییانهرا آزمون

منظور استروپ به یدلیتوسط ر 6995بار در سال 

 ذیریپو انعطاف یتوجه انتخاب گیریاندازه

که  ساخته شده است. آزمون استروپ یشناخت

 یا یتوجه انتخاب یهاآزمون یناز پرکاربردتر یکی

پاسخ است )چان، چن،  یتوجه متمرکز و بازدار

 یک عنوانبهو  یشگاهیمدل آزما یک( 0221، اول

. استمغز  یشانیعملکرد قطعه پ یبرا یهآزمون پا

آزمون  ینمورد سنجش در ا هایشاخص

( و یحصح یهااز: دقت )تعداد پاسخ نداعبارت

 یحصح یهازمان واکنش پاسخ یانگینسرعت )م

 یایی(. پایهدر برابر محرک برحسب هزارم ثان

 بر اساس پژوهش اوتلو و گراف پ،آزمون استرو

هر سه کوشش  یبرا یی( به روش بازآزما6995)
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 یری،بود. قد 92/2و  29/2؛ 26/2معادل  یببه ترت

(. با 0221) ییطباطبا یو قاض یریعشا یری،جزا

آزمون  ینهر سه کوشش ا یاییپا یی،روش بازآزما

گزارش کردند  91/2و  29/2؛ 1/2 یبرا به ترت

(. در پژوهش 6990و همکاران،  چییل)نقل از آج

حاضر نوع آزمون استروپ )کلمه/ رنگ( 

 اجرا شد. هایآزمودن یرو یوتریکامپ صورتبه

: یسکانسینو هایکارت بندیدسته اییانهرا آزمون

 هایکارت یبندآزمون دسته یهنسخه اول

( به 6992و همکارانش ) توسط برگ یسکانسینو

سنجش استدلال  یآزمون برا ینوجود آمد. ا

 یسازگار کردن راهبردها ییو توانا یانتزاع

شد.  یطراح یطیمح یهافرد با چالش یشناخت

است که آزمون  ینبر ا یدهعلت، عق ینبد

 ییاجرا یهااز کنش اییچیدهگستره پ ینیسکانسو

 ی،دهسازمان یزی،رکه شامل برنامه سنجدیرا م

 ینمفهوم، حفظ قوان یریگشکل ی،استدلال انتزاع

 یهاپاسخ یو بازدار ییرتغ ییتوانا ی،شناخت

 (.0229است )لزاک،  یاتکانه

کارت پاسخ  12شامل  WCST یاصل نسخه

ارت پاسخ ک 19 یا( 6992)برگ و همکاران، 

کارت محرک  9( در مقابل 6992)گرانت و برگ، 

 یوتریبود. در مطالعه حاضر از نوع کامپ یدکل

 یرمشابهکارت غ 19 یآزمون استفاده شد؛ که دارا

 شودیآزمون حاصل م یننمره از ا یناست. چند

 یمفهوم یهاپاسخ درصدنمره  ینجاکه در ا

فته قرار گر یشناخت یریپذمعرف انعطاف عنوانبه

ها نمره یناست. مطالعه اکسلر و همکاران اعتبار ب

و  90/2را  یسکانسینکارت و یبنددر آزمون دسته

گزارش کرده است.  99/2ها را اعتبار درون نمره

 یآزمون را برا ینا ییروا یزان( م0229لزاک )

 ی،مغز یببه دنبال آس اختیشن یصسنجش نقا

بر اساس آزمون  یناعتبار ا ینو همچن 21/2 یبالا

 یریندر مطالعه آسپ کنندگانیابیتوافق ارز یبضر

است.  یدهگزارش گرد 29/2برابر با  و استراوس

آزمون را  یناعتبار ا 6919در سال  ینادر ینهمچن

ذکر  25/2 یی،با روش بازآزما یرانیا یتدر جمع

 (.6990و همکاران،  چییلنموده است )نقل از آج

: آزمون عملکرد یوستهعملکرد پ اییانهرا آزمون

 یه( ته6951و همکاران ) توسط رازولد یوستهپ

الات در اختل یافتن یاست برا یشد. آزمون معتبر

استفاده  یبازدار یصعملکرد توجه مداوم و نقا

 ینگ؛ گوکالس0226)کورنبالت و ملهوترا،  شودیم

 لهاعداد با فاص یسر یک(. 0222و همکاران، 

 عنوانبهحرک ظاهر شده است و دو م ینمع یزمان

با  باید کنندهشود. شرکتیم یینمحرک هدف تع

( 9مطالعه عدد  ینمشاهده اعداد مورد نظر )در ا

صفحه  یمربوطه را بر رو یدکل تریعهر چه سر

و  یابفشار دهد. محرک هدف نسبتاً کم یوترکامپ

 مورد یرهایارائه نسبتاً کوتاه است. متغ ینهفتگ

حذف،  یاز خطا اندعبارتآزمون  ینسنجش در ا

و زمان واکنش.  یحاعلام کاذب، پاسخ صح یخطا

معرف  عنوانبه یحدر پژوهش حاضر از پاسخ صح

 یآزمون برا یناستفاده شده است. از ا یبازدار

از  ایگسترده یفتوجه در ط یسنجش خطاها

و  ینولدزر یکو،استفاده شده است )ر یاختلالات روان
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به نقل  6921 در سال فر یانهادو  یحسن؛ 0225، لو

آزمون را  ینا یایی( پا6990و همکاران،  چییلاز آج

 ینمختلف ب هایقسمت یبرا ییبازآزما یقاز طر

 .اندگزارش کرده 99/2تا  59/2

 هایافته

های توصیفی متغیرهای پژوهش و شاخص

ریب همبستگی این متغیرها در جدول همچنین ض

 اند.شده خلاصه 6

 

 تایج آزمون همبستگی پیرسون برای رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و کارکردهای اجراییشاخص توصیفی و ن .1جدول 

 انحراف معیار میانگین خرده مقیاس
 ضریب همبستگی

 توجه پیوسته پذیری شناختیانعطاف بازداری

تنظیم شناختی 

 هیجان

 05/2** -05/2** -00/2* 90/9 02/60 سرزنش خود

 -21/2 29/2 -21/2 05/9 91/60 پذیرش

 -01/2** -01/2** -09/2* 99/9 19/66 نشخوارگری

 06/2* 02/2** 05/2** 5/9 91/60 تمرکز مجدد مثبت

 62/2* 02/2* 61/2 52/9 29/60 تمرکز مجدد بر برنامه

 92/2* 92/2** 09/2** 29/9 29/69 ارزیابی مجدد

 09/2* 29/2 06/2* 20/9 12/66 توسعه دیدگاه

 29/2 -62/2* -06/2* 69/9 91/60 یفاجعه ساز

 21/2 220/2 29/2 99/9 22/60 سرزنش دیگران

کارکردهای 

 اجرایی

تعداد پاسخ صحیح 

 )معرف بازداری(
65/92 26/9 - - - 

تعداد طبقات 

 پذیری()انعطاف
91/0 51/6 - - - 

تعداد پاسخ صحیح 

 )توجه پیوسته(
99/91 99/9 - - - 

26/2>**P  25/2و>*P 

 

 شود،یمشاهده م 6طور که در جدول همان

با  یسرزنش خود و نشخوارگر یراهبردها ینب

و توجه  یریپذانعطاف ی،بازدار یکارکردها

معنادار وجود داشت.  یرابطه منف یوستهپ

تمرکز  یراهبردها یرابطه برا ینا کهیدرحال

 صورتبهمجدد مثبت  یابیمجدد مثبت و ارز

تمرکز مجدد بر  هبردرا ینمثبت بود. علاوه بر ا

 کننده بینییشمثبت پ صورتبه ریزیبرنامه

در نوجوانان بود.  یوستهو توجه پ یریپذانعطاف

 بینییشمثبت پ صورتبه یدگاهراهبرد توسعه د

در افراد بود. راهبرد  یوستهو توجه پ یکننده بازدار

کننده  بینییشپ یمنف صورتبه یزن یفاجعه پندار

در نوجوانان بود. توسعه  پذیریفو انعطا یبازدار

 ییاجرا یبا کارکردها یزن یرشو پذ یدگاهد

سهم  یبررس ینداشتند. در مرحله بعد برا یارتباط

 یریپذانعطاف ی،شناخت یبازدار یکارکردها
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چند  یونرگرس یلاز تحل یوستهو توجه پ یشناخت

 یگام بهره گرفته شد. برابهگام یوهبه ش یریمتغ

-فرضیشلازم است پ یونرگرس استفاده از مدل

 ین. بدیرداستفاده از آن، مورد آزمون قرار گ های

 یبررس ی/ واتسون براینمنظور از آزمون دورب

از  ایدامنه)در  یاستقلال خطاها، آزمون هم خط

تحمل و  یب( با دو شاخص ضر62/0تا  12/6

 ـ و آزمون کالموگراف یانسعامل تورم وار

انجام  یعتوز بودن نرمال یبررس یبرا یرنفاسم

 هم مفروضه و رگرسیون هایشد. سایر مشخصه

. شودمی مشاهده 9 جدول در بودن خطی

که بین  دهندیهم خطی بودن نشان م یهاشاخص

، هم خطی وجود نداشته و بینپیشمتغیرهای 

 .استاتکا نتایج حاصل از مدل رگرسیون قابل

 

 بینی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان از طریق کارکردهای اجراییگام برای پیشبهنتایج تحلیل رگرسیون گام .2جدول 

 B β T P R 2R F بینپیشمتغیر 

 مفروضه هم خطی

 VIF تولرنس

 سرزنش خود

 6 6 02/2 21/2 01/2 225/2 -21/0 -01/2 -15/2 پذیریانعطاف :گام اول

 26/2 -16/0 -09/2 -59/2 پذیریانعطاف گام دوم:
90/2 62/2 96/1 96/2 62/6 

 29/2 -29/0 -69/2 -00/2 بازداری

 نشخوارگری

 6 6 02/9 21/2 01/2 229/2 -29/9 -02/2 -16/2 پذیریانعطاف گام اول:

 26/2 -95/0 -00/2 -52/2 پذیریانعطاف گام دوم:
99/2 60/2 11/1 90/2 22/6 

 26/2 -96/0 -06/2 -01/2 توجه پیوسته

 29/2 -06/0 -69/2 -99/2 پذیریانعطاف گام سوم:

 20/2 -96/0 -06/2 -05/2 توجه پیوسته 62/6 96/2 29/1 65/2 99/2

 29/2 -60/0 -69/2 -69/2 بازداری

 تمرکز مجدد مثبت

 6 6 91/9 22/2 02/2 229/2 21/9 01/2 22/2 پذیریانعطاف گام اول:

 221/2 19/0 05/2 10/2 پذیریانعطاف گام دوم:
95/2 60/2 61/2 96/2 62/6 

 26/2 59/0 00/2 96/2 بازداری

 6 6 20/9 29/2 02/2 29/2 02/0 02/2 12/2 پذیریانعطاف گام اول: تمرکز مجدد بر برنامه

 ارزیابی مجدد

 6 6 69/66 29/2 92/2 2226/2 99/9 92/2 19/2 پذیریانعطاف گام اول:

 226/2 19/0 09/2 59/2 پذیریانعطاف گام دوم:
95/2 69/2 00/2 90/2 22/6 

 29/2 06/0 02/2 01/2 توجه پیوسته

 توسعه دیدگاه

 6 6 11/1 25/2 09/2 26/2 52/0 09/2 96/2 توجه پیوسته گام اول:

 26/2 92/0 00/2 09/2 توجه پیوسته گام دوم:
96/2 29/2 92/5 99/2 6 

 20/2 05/0 02/2 09/2 بازداری

 6 6 12/5 25/2 00/2 20/2 -92/0 -00/2 -01/2 بازداری گام اول: فاجعه سازی

 

 اندتوانسته یو بازدار یریپذانعطاف یی،کارکرد اجراسه  ینکه از ب دهدمینشان  0جدول  یجنتا
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قرار  بینیپیش مورد نوجوانان در را خود سرزنش که

سه  یاز رو یراهبرد نشخوارگر بینییشر پدهند. د

مشخص شد که هر سه مؤلفه  یی،کارکرد اجرا

و  شناختی یریپذکننده آن هستند. انعطاف بینییشپ

 درصد 60 که انددر دو گام توانسته یشناخت یبازدار

کنند.  یینراهبرد تمرکز مجدد مثبت را تب واریانس

 69گام  در دو یوستهو توجه پ یشناخت یریپذانعطاف

 یینمجدد را تب یابیمربوط به ارز یانسدرصد از وار

با استفاده از توجه  یزن دیدگاه توسعه راهبرد. اندکرده

است و تنها مؤلفه  شدهبینییشپ یو بازدار یوستهپ

 یفاجعه ساز یزانتوانسته است که م یشناخت یبازدار

 کند. بینییشرا پ

 

 و بحث گیرییجهنت

 یمتنظ یراهبردها بینییشپژوهش حاضر پ هدف

 ییاجرا یبر اساس کارکردها یجانه یشناخت

در  یوستهو توجه پ یبازدار ی،شناخت پذیریانعطاف

 ینشان داد که همه راهبردها یجنوجوانان است. نتا

و سرزنش  یرشپذ یاستثنا)به یجانه یشناخت یمتنظ

 جراییا یکارکردها ینا یقاز طر توانندی( میگراند

-نشان داد که انعطاف یقتحق یجد. نتاشون بینییشپ

 یکننده راهبردها بینییشپ تواندیم یشناخت پذیری

در نوجوانان دختر  یسرزنش خود و نشخوارگر یمنف

 یافزارهاباشد. با توجه به استفاده محدود از نرم

پژوهش، نویسندگان پژوهش  ینشده در ااستفاده

 یریپذکه برای سنجش انعطاف یاحاضر به مقاله

شناختی از این ابزار استفاده کرده باشد و همچنین 

شناختی و  پذیریانعطاف میان ارتباط که ایمقاله

طور مستقیم را به یجانه یشناخت یمتنظ یراهبردها

مورد بررسی قرار داده باشد، دست نیافتند. لذا امکان 

 ینا یینهرحال در تبوجود نداشت. به یجنتا یسهمقا

اشاره کرد که  یقاتتحق یخبه بر توانیافته می

در مشکلات  یشناخت یریپذدهنده نقش انعطافنشان

و  یلسو اضطراب است )م یهمچون افسردگ یجانیه

 (.0261، یی؛ لو0269همکاران، 

است که  یندیفرا درواقع یشناخت پذیریانعطاف

 ی،عاطف یهافرد درد بر چالش ییآن توانا یط

گونه که ن. همایابدیم یشافزا یو جسم یاجتماع

در حال  یادوره یذکر شد، دوره نوجوان ازاینیشپ

 یهازا است و فرد از جنبهاسترس یارو بس ییرتغ

و ...  یزیولوژیکیف ی،جسمان ،شناختیروانمتعدد 

عوامل  ینا همهین. علاوه بر اگیردیقرار م یرتحت تأث

در  یجانیه هاییساز آشفتگسبب ییردر حال تغ

 رسدیراستا به نظر م ین. در اشودینوجوانان دختر م

خود را  یشناخت یهایهآما توانندیکه م ینوجوانان

 ییردر حال تغ یهابا محرک یمنظور سازگاربه

وجود  یبه گستردگ وجوانیکه در دوره ن یطیمح

تر و مناسب یاز راهبردها توانندیدهند، م ییردارند، تغ

در مقابل استفاده کنند.  یجانه یشناخت یمتر تنظمثبت

دارند،  یینیپا یکه انعطاف شناخت ینوجوانان

طور به نظر . بهبرندیرا به کار م ترییمنف یراهبردها

 هایموقعیت توانندیکه نم یکه نوجوانان رسدیم

 یرندقابل کنترل در نظر بگ یتعنوان موقعسخت را به

توجه به  ییتوانا یزندگ یدادهایو در مواجهه با رو

سخت  هایموقعیترا ندارند و در  یگزینجا ینچند

فکر کنند و  یگزینجا یهاحلبه راه توانندینم
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 دهند،ینشان م یینیپا یشناخت یریپذانعطاف یجهدرنت

مناسب در  یجانیه یمتنظ هبردهایاز را توانندینم

و  یمنف یاز راهبردها یشترمواقع لازم استفاده کنند و ب

استفاده  یرسازگارانه سرزنش خود و نشخوار فک یرغ

 پذیریبود که انعطاف ینا یقتحق یگرد یافته .کنندیم

مثبت تمرکز مجدد  یتوانسته است راهبردها یشناخت

مجدد  ارزیابیو  ریزیمثبت، تمرکز مجدد بر برنامه

 یقتحق یجبا نتا یافته ینکند. ا بینییشرا پ یشناخت

( که نشان دادند 0265و همکاران ) یستالکر

دارند،  اییافتهرشد نا ییرکرد اجراکه کا ینوجوانان

مجدد  یابیراهبرد ارز یریکارگدر به یشتریب یدشوار

 یبه راهبرد منف یشتریب یاتکا یندارند و بنابرا

 یافتهدارند که  یجاناتشانه نظیمت یبرا یسرکوب

 یافته ینا یینتب در .استپژوهش حاضر با آن همسو 

 قعدروا یشناخت یریپذگفت که انعطاف توانیم

 یکو تعامل با  ربطیعمل ب یکعنوان خروج از به

که فرد بتواند از عمل  یمربوط است. زمان یفتکل

 کارمثبت  هایکند و جنبه یو آزاردهنده دور یهودهب

-تا با برنامه کندیم یسع درنتیجه یرد،را در نظر بگ

عمل کند و  یطیمح یهادر ارتباط با خواسته ریزی

با  یو به عبارت یابدتمرکز  مثبت هایبر جنبه یشترب

مختلف  هایدر جهت توجه به جنبه ریزیبرنامه

 یشناخت یریپذانعطاف ین. همچنکندیمسئله عمل م

و رفتار خود را در  فکرکه نوجوان  شودیسبب م

سازگار کند  یطیمح یطشرا ییراتپاسخ به تغ

که  شودیسبب م ین(. ا0221و همکاران،  یکستین)د

 یک آن به زااسترس یدادرو یکن با فرد در روبرو شد

 یابیارز یشسبب افزا درنتیجهمثبت بدهد و  یمعنا

فرد  ینبنابرا گردد؛یم یدادمجدد فرد درباره آن رو

حفظ  ییو توانا کندیرا تجربه م بتیمث یجانه

 یافته .یابدیم یشافزا یزمورد نظر ن یفتوجهش بر تکل

 تواندیم یشناخت یبود که بازدار ینا یقتحق یگرد

ناسازگارانه سرزنش خود،  یکننده راهبردها بینییشپ

سازگارانه  یو راهبردها یو فاجعه ساز ینشخوارگر

و  ریزیبرنامهتمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر 

 یجبا نتا یافته ینباشد. ا یمجدد شناخت یابیارز

( 0262( و جورمن )6991) یو عباس یدوارام ینی،حس

( نشان دادند 6991کاران )و هم ینیهمسو است. حس

 یمدر تنظ یکننده دشوار بینییشپ یشناخت یکه بازدار

( هم نشان 0262نوجوانان است. جورمن ) یجانه

مجدد،  یابیبا ارز یشناخت اریدادند که نقص در بازد

مانع از  ینمواد ناهمخوان با خلق و همچن یادآوری

راستا مشخص  ین. در اگرددیم یعاطفه منف یبازدار

با عملکرد  یه است که نمرات بالا در نشخوارگرشد

موارد،  یناز ا یکیمربوط است.  یحافظه کار یفضع

به  یفاز ورود اطلاعات نامربوط به تکل یبازدار

 یکه بازدار یفرد درنتیجهاست.  یکار فظهحا

دست به  یشتریاحتمال بدارد، به یکمتر یشناخت

شت بردا ی،. افکار خودکار منفزندیم ینشخوارگر

و بدون منطق درباره خود است که  ینانهبدب ی،منف

و خارج از اراده فرد به ذهن  یرعمدیصورت غبه

و سبب بروز نشخوار و سرزنش خود  کندیخطور م

 یناز ا یاست که عدم بازدار یهی. بدگرددیفرد م در

 یکه فرد دست به نشخوارگر گرددیافکار سبب م

 یبا نشخوارگر قیطر یناز ا یبازدار ینبزند؛ بنابرا

فرد  ی،شناخت یعدم بازدار درنتیجه. شودیمرتبط م
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تمرکز کند و  یتمثبت آن موقع هایبر جنبه تواندینم

و  کندیبرآورد م یشرا ب زارساست یدادآن رو درنتیجه

که فرد  ی. زمانپردازدیم یاصطلاح به فاجعه سازبه

 و ناکارآمدش کنترل داشته باشد و یندبر افکار خودآ

 تواندیکند، م یاطلاعات بازدار ینبتواند از ورود ا

 یدادهایرو یمنف هایبر جنبه تریصورت مثبتبه

 صورتها را بهو آن یندیشدب یزندگ یزااسترس

-مثبت یجاناتنوجوان ه درنتیجهکند.  یابیمثبت ارز

 ریزیتا با برنامه کندیم یو سع کندیرا تجربه م تری

 با کارآمدتر و ترله مناسبمقاب یبرا یطرح یختنو ر

استفاده از  یگر،د جهتی از. کند عمل سازموارد مشکل

با کنترل  ینهمچن یچون سرکوب ایراهبرد ناسازگارانه

نظارت بر  یبرا تریفضع ییو توانا تریفضع یبازدار

 یرتأث یوستهحفظ توجه پ ییو توانا یفعملکرد در تکال

که  یزمان (.0265و همکاران،  یپ)لانتر گذاردیم

استفاده از  ینو همچن ریزینوجوان در برنامه

 یراهبردها ییردر جهت تغ یطیمح یبازخوردها

که  یمنف رمشکل داشته باشد و نتواند بر افکا یشناخت

بر  یشترب درنتیجهداشته باشد،  یبازدار شودیم یداپ

تمرکز  یهمچون سرکوب ایناسازگارانه یراهبردها

و فاجعه  ینشخوارگر و به سرزنش خود، کندیم

سازگارانه  یو کمتر از راهبردها یابدیتمرکز م یساز

و  یزیرمجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامهتمرکز 

 یگرد یافته. جویندیسود م تیمجدد شناخ یابیارز

 بینییشپ تواندیم یوستهآن است که توجه پ یقتحق

 یو راهبردها یکننده راهبرد ناسازگارانه نشخوارگر

باشد.  یدگاهو توسعه د یمجدد شناخت یابیارزمثبت 

و  ینیحس یقتحق یجبا نتا یتا حدود یافته ینا

 ینب یها ارتباطاست. آن سوناهم( 6991همکاران )

نوجوانان  یجانه یمو نقص در تنظ یوستهپ جهتو

 .یافتندن

 یفتکل یکگفت که انجام  توانیم طورکلیبه

فتن عوامل گر یدهبه توجه فرد به آن موضوع و ناد

توجه  یکلزوم وجود  یندارد که ا یمزاحم بستگ

نوجوان را  هاییتدر انجام فعال یوستهمتمرکز و پ

 یعال هاییتاز فعال یکی عنوانبه. توجه دهدمینشان 

 هایمحرک ختلفانواع م وسیلهبه هرلحظهذهن در 

 ی. نگهدارگیردیقرار م یرتحت تأث یو درون یرونیب

توجه عموماً  یاز سه مؤلفه اصل یکی عنوانبهتوجه 

محرک خاص  یک یبه طول مدت توجه فرد بر رو

پردازش مناسب اطلاعات  یاشاره دارد و فرد برا

 یفتکل یکبر  یاست که به مدت طولان ینا یازمندن

زاده  یشکرکن و مهراب نجاریان، فر،یانتوجه کند )هاد

بر  رسدیکه به نظر م یاز عوامل یکی(. 6919هنرمند، 

است که  یداشته باشد، نشخوارگر یرروند تأث ینا

درباره خود، جهان و  یمنف یتداخل افکار درنتیجه

 .شودیتوجه فرد دچار نقصان م یندهآ

پژوهش حاضر تمرکز بر  هاییتمحدود از

به هر دو  هایافتهیمنوجوانان دختر است که تعم

همراه  یترا با محدود ینیبال یتجنس و جمع

است  یمطالعه از نوع همبستگ ینا کند. همچنینمی

 یرا با دشوار یعلت و معلول گیرییجهامر نت ینو ا

 یاربس یقاتتحق یگر،د ی. از جهتکندمی روروبه

 ی،شناخت یریپذدر خصوص انعطاف محدودی

در کشور و  یوستهو توجه پ یشناخت یبازدار

 انجام گرفته است. ینیبال یرخصوص نوجوانان غبه
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 یو قدردان تشکر

 شهرستان مدارس مسئولان و آموزاندانش از

 یندر ا شانیمانهصم همکاری خاطر به خورموج

مطالعه  ین. اشودیم یپژوهش تشکر و قدردان

و  نیست یطرح پژوهش یاو  نامهیانحاصل پا

 اجرا شده است. ینهاد خاص یمال یتبدون حما

 

 منابع

 دلاور، ع .؛؛ نجاتی، و.؛ احدی، ح.چی، بآجیل
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